
4  1400 آذر   11   | پنجشــنبه   2406 ســال نهــم | شــماره  
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r . i r

هالل

درخواست عضو هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 
از رئیس جمعیت هالل احمر

بحرانها مااز عبور مانورهایساالنهآموزشی؛رمز
بــا انتصــاب دکتــر پيرحســين کوليونــد بــه  عنــوان رئيــس جمعيت 
نهــاد  ايــن  جديــد  برنامه هــای  و  اهــداف  تعريــف  و  هالل احمــر 
عام المنفعه بين المللی در حوزه پيشگيری و ساماندهی بحران هاي 
طبيعــی و غيرطبيعــی قــرار اســت در ايــن ســتون ضمــن گفت وگــو بــا 
مسئوالن، کارشناسان و پيشکسوتان حوزه بحران و امدادونجات، 
از آنها درباره ضرورت های فعاليت و افق های پيش  روی هالل احمر 
در ايــن حوزه بپرســيم. صحبت هايی که می تواند راهگشــای تحقق 
اهــداف جمعيــت در دوره مديريــت جديــد باشــد. اين بــار يکــی از 

استادان دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی ميهمان ماست. 

عضو هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی که سال های 
اخیر ســکان حــوزه مدیریت بحــران کالنشــهر تهــران را عهــده دار بود، 
معتقد اســت جای مانورهــای آموزشــی بحران در کشــور خالی اســت 
و رئیــس جدید جمعیــت هالل احمــر باید بــا تمرکز بــر این بخــش، در 
که رمز عبور  راســتای تکمیل حلقه های آموزش بحران تالش کند، چرا
موفــق مــا از بحران ها توجــه به حــوزه آموزش اســت. دکتــر »رضا کرمی 
محمــدی« با بیــان ایــن مطلــب می گویــد: »زلزلــه یکــی از بحران های 
ک پیــش روی شــهر تهــران اســت کــه بــا توجــه بــه وضعیــت  خطرنــا
گســل های این شــهر نمی توان منکــر وقــوع آن در پایتخت شــد. رفتار 
مــردم در زلزله هــای اخیــر حکایــت از جــای خالــی آمــوزش بــه هنگام 
رویارویی با این بحــران دارد و امیدواریم جمعیــت هالل احمر در دوره 
جدیــد مدیریت خــود بیش از گذشــته به ایــن مهم توجــه کنــد.« او از 
دکتر پیرحسین کولیوند به عنوان یکی از مدیران خوش فکر و باتجربه 
حوزه بحران یاد کرد و افزود: »انتخاب ایشــان به عنوان رئیس سازمان 
کــه قطعا  جمعیــت هالل احمــر ایــران را بایــد به فــال نیــک گرفت، چرا
همچــون گذشــته می تواننــد بــا خالقیت هــای مدیریتی خــود مانند 
عملکردی که در اورژانس داشــتند، منشأ اتفاقات خوبی در جمعیت 
هالل احمر و بحران های پیش روی کشور باشند. این استاد دانشگاه 
راه اندازی خانه های هالل در محله های مختلف شهر تهران را بستری 
مناســب برای ارایه آموزش های امــدادی و رویارویی با شــرایط بحران 
به شــهروندان تهــران دانســت و گفت: »ســوله های بحران شــهرداری 
 هــم می توانــد بــرای ترویج ایــن مهــم در اختیــار جمعیــت هالل احمر 

قرار بگیرد.«

فرزندانشهدا؛سفیرانصلحهاللاحمر
خانواده شــهدا در دیــدار با دکتــر کولیوند، ســفیران صلح جمعیت 
هالل احمر شــدند. جمعی از فرزندان و خانواده های شــهدا با حضور 
کولیونــد در  در جمعیــت هالل احمــر از زحمــات دکتــر پیرحســین 
بیمارستان خاتم االنبیا)ص( با اهدای لوحی تجلیل و قدردانی کردند.

در جریــان ایــن دیــدار فرزندان شــهدا بــا تقدیــر از رئیــس جمعیت 
هالل احمر به واسطه خدمت به خانواده شــهدا و جانبازان در دوران 
خدمــت در بیمارســتان خاتم االنبیــا)ص(، مردمــداری و مدیریــت 
جهــادی دکتر کولیونــد را کم نظیر توصیــف کردند و به واســطه ترویج 
فرهنــگ ایثار و شــهادت از ایشــان قدردانــی کردند. دکتر پیرحســین 
کولیوند نیز در این دیدار با اشــاره به اینکه خدمت به خانواده شــهدا 
یک فضیلت بزرگ اســت که خداونــد توفیق آن را نصیب کرده اســت، 
گفت: »امــروز ضــرورت دارد تــا فرزنــدان و خانواده های شــهدا در کنار 
جمعیت هالل احمر حضور داشته باشند تا با کمک آنها بتوان بیانیه 
گام دوم انقالب را عملیاتی کرد و جنبه های مختلف آن را در دستور کار 
قرار داد.« او افزود: »امروز وظیفه همه ما این اســت که از خون شــهدا 
پاســداری کنیم و به لطف نظام اسالمی این شرایط فراهم شده است 
تا بــه خانواده های شــهدا خدمــت و از آرمان های شــهدا دفاع کنیم. 
در همین راســتا ضرورت دارد تا خانواده شــهدا نیز به کمک جمعیت 
هالل احمر آیند تا به مظلومان و افراد بی بضاعت جامعه یاری رسانی 
شــود.« رئیس جمعیــت هالل احمر با اشــاره بــه اینکه افزایــش تولید 
باید یکی از اقدامات ما در مســیر خدمت به مردم باشد، خاطرنشان 
کــرد: »تحــول در جمعیــت هالل احمــر امــروز یــک امــر ضروری اســت 
کــه مشــخصا در حــوزه امدادونجــات، نهادینه کــردن بیانیــه گام دوم 
انقالب اســالمی، تقویــت روابط بین المللی با کشــورهای مســلمان و 
همســایه و افزایش تولیدات پزشکی و دارویی باید با سرعت بیشتری 
انجــام شــود.« رئیس جمعیــت هالل احمــر در بخــش دیگــری از این 
دیدار ضمن بیان اینکــه هالل احمر باید به محلی برای تســکین آالم 
کید کــرد: »امــروز باید این  نیازمنــدان و آســیب دیدگان بــدل شــود، تا
ظرفیت در هالل احمر ایجاد شــود تــا مراجعه کنندگان به بخش های 
مختلف درمانی و دارویی این جمعیت با دست خالی برنگردند و تمام 
تالش ما نیز این خواهد بود تا با افزایش تولیدات داخلی، کمبودهای 

موجود را جبران کنیم.« 

ح ملی يــاس« برای توانمندســازی دختــران تحت  »طــر
پوشــش کميتــه امــداد و اســتفاده از ايــن توانمندی هــا 
ح مشــترکی کــه هالل احمــر  راه انــدازی شــده اســت. طــر
و کميتــه امــداد را در ميــدان فعاليت هــای مشــترک قــرار 
رئيــس   ، پرســتار روز  آســتانه  در  روزهــا  ايــن  می دهــد. 
جمعيت هالل احمر خود را به خراسان رضوی رسانده تا 
ح ملی ياس در اين اســتان برگزار شــود.  آيين افتتاح طــر
تيم هــای 33 نفــره ای از دختــران تحــت پوشــش کميتــه 
امــداد تشــکيل شــده و فعاليت هايــی مثــل آموزش های 
امدادونجــات، حقــوق شــهروندی و رســانه، و کارآفرينی 
را بــرای مخاطبــان پيگيــری می کننــد. ســپردن 300 خانــه 
ح ملــی ياس بــرای انجام  هالل کشــور به گــروه هدف طر
کــه  ح اســت  فعاليت هــای مختلــف از اهــداف ايــن طــر
در سراســر کشــور اجــرا می شــود. يــاس، مخفــف »يــاران 
« اســت ؛ اعضايی که قرار است برای کاهش  آسيب ســتيز
آســيب های اجتماعی در حوزه های مختلف آســتين باال 
گيران به  بزننــد. اين همايش با حضــور تســهيلگران و فرا

مدت دو روز در مشهد مقدس  در حال برگزاری است.

دختران جوان گروه هدف اجرای طرح ملی یاس هستند 
آمــوزش  کــه بــرای توانمندســازی، دوره هــای مختلفــی را 
می بیننــد. قــرار اســت بــه عنــوان امدادگــر در بحران هــا و 
حــوادث حضــور پیــدا کننــد و کمک حــال مدیــران بحــران 
باشند. یا در آموزش شهروندان و آشنایی آنها با کمک های 
اولیــه و مقابله بــا بحــران فعالیت کننــد. تشــکیل گروه های 
کوچک و محلی یا جمع های کارآفرینی و رخدادهای متنوع 
دیگــری بــرای اجــرای طــرح ملی یــاس در نظــر گرفته شــده 
است. دکتر پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هالل احمر 
در آیین افتتاح این طرح در خراسان رضوی گفت: »اجرای 
طــرح یــاس، کاری جهــادی و در راســتای تحقــق گام دوم 
انقالب اســت. توجه بــه بیانیــه گام دوم انقالب و نــگاه ویژه 
رهبــر معظم انقــالب به جوانــان و رفــع مســائل اجتماعی از 

جمله برنامه های اصلی هالل احمر است.«
حــاال کــه صحبــت از پیشــرانی جوانــان در کشــور اســت، 
هالل احمــر هم بیشــتر از قبل تــوان و انرژی جوانــان را برای 
رســیدن به اهداف بشردوســتانه خود بــه کار گرفته اســت. 
دکتــر کولیونــد در ایــن راســتا گفــت: »همه مــا از یک کشــور 
و تحــت زعامــت یــک رهبــر و بــا یــک دولــت هســتیم و بایــد 
دســتگیر هم و خادم مردم باشــیم. در دوران نظام اسالمی 
زندگــی می کنیــم و زیــر ســایه ولی فقیه هســتیم. مبــدع این 

انقــالب و نهــادی ماننــد کمیتــه امــداد، حضــرت امــام)ره( 
هســتند و بایــد قدرشــناس باشــیم. همان طــور کــه یکــی از 
اســامی قیامت »یوم الحســره« اســت، باید بدانیم فردا دیر 
اســت و برای اینکــه روزی حســرت نخوریم باید تــالش و کار 

بیشتری در راستای اهداف دین و انقالب داشته باشیم.«
رئیــس جمعیــت هالل احمــر در ایــن مراســم از تحریم هــا 
صحبت بــه میــان آورد و گفــت: »در ســال های اخیــر تحت 
ســخت ترین تحریم هــای جهانــی هســتیم و البتــه از ســوی 
کــه بــرای شکســتن  دیگــر تحــت والیــت رهبــری هســتیم 
جهانــی  فرهنــگ  در  دارنــد.  بــاور  جوانــان  بــه  تحریم هــا 
، تحریــم  بشردوســتی و از منظــر صلیب ســرخ و هالل احمــر

معنا ندارد و امیدواریم این تحریم ها رفع شود.«

ح خانه های هالل استقبال جهانی از طر
»عطا مرتضــی محمد دورانــی« رئیس نمایندگی کشــوری 
فدراسیون بین المللی صلیب ســرخ و هالل احمر در مشهد 
یکــی دیگر از افــرادی بود که در ایــن آیین ســخنرانی کرد. او 
ســخنش را در این نشســت بــا بیــت »بنــی آدم اعضای یک 
پیکرنــد« ســعدی آغــاز کــرد و گفــت: »از طــرف فدراســیون 
بین المللــی صلیب ســرخ و هالل احمر مراتــب تقدیر خودم 
را از رئیــس هالل احمر ایــران ابالغ می کنم و تجربه و ســوابق 
در  ایشــان  پیشــتازبودن  نشــان دهنده  کولیونــد  آقــای 

زمینه های بشردوستی بوده است.«
او با اشــاره بــه اســتقبال جهانــی از ایــده خانه هــای هالل 
از  آســیا  غــرب  در  ایــران  هالل احمــر  »جمعیــت  گفــت: 
بزرگ ترین جمعیت های جهان اســت که خانه های هالل و 
بســیاری طرح های اجرایی خــوب و عام المنفعــه را اجرایی 
می کنــد. در ســال 2021 مبالغــی بــرای کمک در حــوادث در 
نظــر گرفتیــم و در ســال 2022 نیز درصــدد حمایــت از طرح 

خانه های هالل در ایران هستیم.«
بین المللــی  فدراســیون  کشــوری  نمایندگــی  رئیــس 
صلیب ســرخ و هالل احمــر در ایــران گفــت: »تحریــم ایــران 
توســط برخــی کشــورها اتفــاق ناخوشــایندی اســت کــه بــا 
استفاده از دیپلماسی بشردوستانه برای معافیت تحریم ها 
از کمک هــای بشردوســتانه و هالل احمر تــالش می کنیم.« 
به گفتــه رئیس نمایندگــی کشــوری فدراســیون بین المللی 
، هر جا حادثه و سانحه ای پیش  صلیب ســرخ و هالل احمر
می آید حضور جوانان و داوطلبان هالل احمر در کنار مردم 
بــه آنــان امیــد می دهــد و جوامــع را زنــده می کنــد و آرامــش 
در گــرو این حضور اســت: »بــا بروز کرونــا و تغییــرات اقلیمی 
جهان آســیب پذیرتر شــده، اما حضور جوانــان، روح امید را 

به جوامع تزریق می کند.«

حضور افتخاری زنان در امدادرسانی
طرح ملی یاس از ســال گذشــته کار خود را با فعالیت زنان 
30 تا 45 ســاله شــروع کــرد. حضــور افتخــاری زنــان امدادگر 
در هالل احمــر بــرای کمــک در زمان بحــران ، یکــی از نکاتی 
اســت که رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( به آن اشــاره 
کــرد. ســیدمرتضی بختیــاری در همایــش ملــی طــرح یــاس 
کمیتــه  گفــت: »55 تــا 60درصــد از جمعیــت خانوارهــای 
امداد، بانوان سرپرســت خانوار هســتند. بانوان مددجوی 
کمیتــه امداد بــا گذرانــدن دوره هــای امدادگــران می توانند 
در زمان هــای ضــروری به خوبی نقــش ایفا کننــد. امیدوارم 
شــاهد توســعه طــرح یــاس در بیــن همــه فرزنــدان کمیتــه 

امداد باشیم تا در جامعه ایفای نقش  کنند.«

ح ياس 20هزار مددجوی فعال در طر
صدهــزار دختر کمیتــه امداد بــرای فعالیــت در طرح ملی 
یاس هدف گذاری شــده اند. »حجت االسالم علی جعفری« 
معــاون فرهنگــی کمیته امــداد با اشــاره بــه این آمــار گفت: 
کنــون در قالب طرح یاس 20هزار نفر از دختران مددجو  »تا
در کشــور فعالیت دارنــد و امیــدوارم این رقم بــه 100هزار نفر 
کنون کمیتــه امــداد 500هزار دختــر را تحت  افزایــش یابــد. ا
حمایــت دارد کــه 35هزار نفــر آنها در ســنین 30 تا 45ســال 
قــرار دارنــد کــه بــا توجــه بــه اجــرای طــرح یــاس، پیشــنهاد 

بهره گیری از این ظرفیت به هالل احمر ارایه شد.«
کاســتن از نــگاه ســنتی بــه آســیب های اجتماعــی و ایجاد 
رویکرد جدیدی به مدیریت و کنترل آسیب های اجتماعی، 
نگاهی اســت که با اجرای طــرح ملی یاس دنبال می شــود. 
بــه گفتــه جعفــری »دختــران 30 ســاله و بیشــتر بــه دور از 
آســیب اجتماعــی در عین حــال  دارای انگیزه  بــاال برای کار 
اجتماعــی هســتند کــه این گــروه در طــرح یــاس بزرگ ترین 
ســرمایه در کمیتــه امداد محســوب می شــوند. هشــت هزار 
دختــر 30 تا 40 ســال در خراســان رضوی از خدمــات کمیته 

امداد خراسان رضوی بهره مند هستند.«

توجه به آسيب ها
رئیس ســازمان جوانــان جمعیت هالل احمــر در همایش 
گفــت و  بــه جوانــان  از اهمیــت توجــه  یــاس  طــرح ملــی 
همچنیــن اهمیــت توجــه بــه آســیب های اجتماعــی که هر 
نهادی در کشــور بایــد بــه آن ورود کند. »محمد گلفشــان« 
گفت: »طــرح ملی یاران آسیب ســتیز با عنــوان »یاس« طی 
تفاهمنامــه مشــترک میــان جمعیــت هالل احمــر و کمیتــه 
امداد ویژه جمعی از مددجویــان خواهر عضو کمیته امداد 
اجرایــی می شــود و اولویــت اجــرای ایــن طــرح در مناطــق 
حاشیه نشــین اســت. دو نهــاد کمیتــه امــداد و هالل احمــر 
با تشــکیل تیم هــای 33 نفره در چهــار گــروه، فعالیت هایی 
آموزش هــای امدادونجــات، حقــوق شــهروندی و  ماننــد 

رسانه و کارآفرینی را برای مخاطبان پیگیری می کنند.«

رو3 رودر

خبر3

ح ملی ياس  با حضور رئيس جمعيت هالل احمر افتتاح آيين دومين طر

»یاس« در مسیر گام دوم انقالب

تحتسختترین سالهایاخیر »در
سوی تحریمهایجهانیهستیموالبتهاز
تحتوالیترهبریهستیمکهبرای دیگر
دارند. شکستنتحریمهابهجوانانباور
منظر فرهنگجهانیبشردوستیواز در

،تحریممعنا صلیبسرخوهاللاحمر
نداردوامیدواریماینتحریمهارفعشود.«


